
 

Associação Acolhimento Bom Pastor

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação de Acolhimento Bom Pastor vem indicar, na forma abaixo 

detalhada as despesas incorridas e pagas no mês de Maio/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL -R$                                                                    

(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 21.389,56R$                                                        

-R$                                                                    

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) -R$                                                                    

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 21.389,56R$                                                        

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL 

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  Prefeitura Municipal de Jundiaí

CONVENIADA:  Associação Acolhimento Bom Pastor

CNPJ: 04.115.907/0001-57

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal do Varjão, nº 1641, Novo Horizonte, Jundiaí/SP, CEP 13.212-590

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE:  Priscila dos Santos Monteiro Santana

CPF: 334.124.368-28

OBJETO DO CONVÊNIO: Oferecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV de qualidade, para um total de 100 

pessoas, divididas em 5 grupos com 20 participantes cada.

VALORES PREVISTOS 

(R$)
DATA DO REPASSE

NÚMERO DO 

DOCUMENTO DE 

CRÉDITO

VALORES REPASSADOS (R$)

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS -R$                                                                    

Aditamento II

Aditamento I

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 21.389,56R$                                                        

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Aditamento III

DATA PREVISTA PARA 

O REPASSE (2)

EXERCÍCIO: Maio de 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27/2018 20/08/2018 Junho/18 a Maio/19 132.796,92R$                                                      
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Associação Acolhimento Bom Pastor

Jundiaí, 05 de Junho de 2019

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 12.452,62R$                                                                            

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 3.103,91R$                                                                              

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 9.348,71R$                                                                              

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a 

exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa ded trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Responsáveis pela conveniada:

(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não  são classificados contabilmente como 

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 

EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve 

aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou 

multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as 

respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 21.389,56R$                                                                            

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 8.936,94R$                                                                              

TOTAL 8.936,94R$                 8.936,94R$                 -R$                           8.936,94R$                 8.936,94R$                 

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

Recursos Humanos(5) 8.936,94R$                 8.936,94R$                 -R$                           8.936,94R$                 8.936,94R$                 

Recursos Humanos(6) -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU 

FINALIDADE DA 

DESPESA (8)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO 

(R$) 

DESPESAS 

CONTABILIZADAS EM 

EXERCÍCIOS 

ANTERIORES E 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$)            

(H)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO E 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) (I)

TOTAL DAS DESPESAS 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) 

(J=H+I)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 

PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 

SEGUINTES (R$) 
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Associação Acolhimento Bom Pastor

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação de Acolhimento Bom Pastor vem indicar, na forma abaixo 

detalhada as despesas incorridas e pagas no mês de Maio/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL -R$                                                                    

(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 20.564,11R$                                                        

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 20.564,11R$                                                        

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 152,52R$                                                             

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) -R$                                                                    

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 9.345,26R$                                                          

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 11.066,33R$                                                        

10/05/2019 11.066,33 08/05/2019 286492 11.066,33R$                                                        

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA 

O REPASSE (2)

VALORES PREVISTOS 

(R$)
DATA DO REPASSE

NÚMERO DO 

DOCUMENTO DE 

CRÉDITO

VALORES REPASSADOS (R$)

Aditamento II

Aditamento III

Aditamento I

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE:  Priscila dos Santos Monteiro Santana

CPF: 334.124.368-28

OBJETO DO CONVÊNIO: Oferecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV de qualidade, para um total de 100 

pessoas, divididas em 5 grupos com 20 participantes cada.

EXERCÍCIO: Maio de 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL 

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  Prefeitura Municipal de Jundiaí

CONVENIADA:  Associação Acolhimento Bom Pastor

CNPJ: 04.115.907/0001-57

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal do Varjão, nº 1641, Novo Horizonte, Jundiaí/SP, CEP 13.212-590

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27/2018 20/08/2018 Junho/18 a Maio/19 132.796,92R$                                                      
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Associação Acolhimento Bom Pastor

Jundiaí, 05 de Junho de 2019

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a 

exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa ded trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Responsáveis pela conveniada:

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 20.564,11R$                                                                            

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO -R$                                                                                        

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 20.564,11R$                                                                            

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 20.564,11R$                                                                            

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$                                                                                        

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não  são classificados contabilmente como 

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 

EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve 

aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou 

multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as 

respectivas contas de receitas e despesas.

TOTAL -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

Recursos Humanos(6) -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

Recursos Humanos(5) -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

CATEGORIA OU 

FINALIDADE DA 

DESPESA (8)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO 

(R$) 

DESPESAS 

CONTABILIZADAS EM 

EXERCÍCIOS 

ANTERIORES E 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$)            

(H)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO E 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) (I)

TOTAL DAS DESPESAS 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) 

(J=H+I)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 

PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 

SEGUINTES (R$) 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL
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Associação Acolhimento Bom Pastor

DATA 

DOCTO
DOC.

31/05/2019 Holerith

31/05/2019 Holerith

31/05/2019 Holerith

Maio/19 GRF

Maio/19 DARF

Numero Documentos Relacionados:  6

Total de Despesas Comprovadas: R$ 11.473,76

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo (a) ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO BOM PASTOR, sob as penas da LEI, que a documentação 

acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Receita Federal do Brasil PIS sobre Folha 212,70 81,99

TOTAL 11.473,76 8.936,94

Caixa Economica Federal FGTS 1.701,55 655,92

Coordenador Técnico 1.698,80

1.173,00
31/05/2019 Holerith Rodrigo Pierobon Rodrigues

Bruno Barbosa Educador Social 2.444,92 2.346,00

Elisandra Daniele de Lima Aux. Administrativo 1.713,08 1.712,47

4.131,89
Educador Social

Marina Candida da Cunha Fernandes Orientador Social 1.269,62 1.268,76

RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR TOTAL VALOR MUNICIPAL

ANEXO II

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS

5

Estrada Municipal do Varjão – Nº 1641 – Novo Horizonte – Jundiaí/SP – Tel: 11 4582 4163

CNPJ: 04.115.907/0001-57 – Inscrição Estadual Isenta



 

Associação Acolhimento Bom Pastor

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO BOM PASTOR

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL DO VARJÃO, Nº 1641, NOVO HORIZONTE (VARJÃO), CEP 13212-590

MUNICIPIO: Jundiaí/SP

CONVÊNIO: Termo de Colaboração nº 27/2018

DATA Nº DOC DÉBITO CRÉDITO SALDO
27.467,02

08/05/19 Prefeitura Municipal de Jundiaí 286492 11.066,33 38.533,35

27/05/19 42019 99,00 0,00 38.434,35

31/05/19 Salário 04/2019 - Rodrigo Pierobon Rodrigues 900003 1.698,80 36.735,55

31/05/19 900004 1.173,00 35.562,55

31/05/19 Salário 04/2019 - Marina Candida da Cunha Fernandes 900013 1.268,76 34.293,79

31/05/19 900014 2.346,00 31.947,79

31/05/19 900015 1.712,47 30.235,32

31/05/19 900016 655,92 29.579,40

31/05/19 900021 81,99 29.497,41

31/05/19 152,52 29.649,93

9.035,94 11.218,85 29.649,93

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

HISTÓRICO

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número da Conta Bancária: Agência 4895 / Conta 521-8

Banco:Caixa Economica Fedral

Responsáveis pela conveniada:

SALDO ANTERIOR

Tarifa Bancária - Débito Cesta PJ 05/2019

Rendimentos de Aplicações Financeiras

TOTAL

Jundiai, 05 de Junho de 2019

Salário 04/2019 - Rodrigo Pierobon Rodrigues

Salário 04/2019 - Bruno Barbosa

Salário 04/2019 - Elisandra Daniele de Lima

Guia de Recolhimento do FGTS - Ref. 04/2019

DARF PIS sobre Folha - Ref. 04/2019
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Interessado: UGADS – Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social 
Coordenador do Projeto: Rodrigo Pierobon Rodrigues – Psicólogo  
Período: Maio/2019 
 
Dados referenciais de Maio/2019 
 
 No mês referenciado, deu-se continuidade ao trabalho na Associação Acolhimento Bom Pastor tendo como objetivo o fortalecimento de vínculo e o convívio familiar 
e comunitário. Atualmente possuímos uma parceria com a UGADS que contempla 100 vagas, destas, 40 são de crianças de 7 a 12 anos no bairro Novo Horizonte, divididos 
em dois grupos e 60 vagas são de crianças de 7 a 12, adolescentes de 16 e 17 e idosos no bairro Santa Gertrudes, divididos em três grupos. 
 Realizamos um total de 97 atividades, divididas entre oficinas, rodas de conversa e ações. Dessas, 83 foram realizadas no bairro Novo Horizonte e 14 foram 
realizadas no bairro Santa Gertrudes (CRAS). 
 O número de visitas domiciliares realizadas no mês foi 24. 
 Os atendimentos realizados pela equipe técnica na organização têm como objetivo acolher as demandas da comunidade e orientar a população sobre os possíveis 
encaminhamentos para cada caso. Foram realizados 21 atendimentos. 
 As atividades de convívio realizadas durante o mês foram: Oficinas de Karatê, Panificação, Capoeira, Mídia Cidadã; Teatro; Rodas de conversa sobre temas 
diversos, Festas Populares, família, direitos; Ações do projeto de violência Doméstica; ações: cine pipoca, roda de leitura e brincadeiras na biblioteca. Bazar de roupas 
(14/05 – Associação Bom Pastor). Todas as atividades realizadas com o público pertencente a parceria teve como objetivo dar conta dos percursos previstos no plano de 
trabalho. 
 Durante o mês, no bairro Santa Gertrudes, se deu continuidade ao percurso com as crianças de 7 a 12 anos no CRAS. Ainda no bairro Santa Gertrudes, durante o 
mês, foi dado continuidade, pelo CRAS, uma busca ativa para a formação dos grupos de crianças pertencentes ao SCFV. O grupo de crianças está com adesão mediana 
por parte das crianças, atualmente estamos com 11 crianças que frequentam assiduamente o grupo socioeducativo. 
 Com a continuidade da parceria, nossas atividades agora funcionam na unidade do CRAS no bairro. As atividades continuaram ininterruptas. 

 

 

 



Atividades SCFV – Novo Horizonte 

 

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Observação 

08h00 – 09h00 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do local e da 

atividade 
Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

09h00 – 10h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - - Orientador 

Grupo 
socioeducativo – 
Amar - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

10h00 – 11h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Orientador 

Grupo 
socioeducativo – 
Amar - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

11h00 – 12h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Orientador 

Grupo 
socioeducativo – 
Amar - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

12h00 – 13h00 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço   

13h00 – 14h00 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do local e da 

atividade 
Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

14h00 – 15h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Educador 

Grupo 
socioeducativo – 

Acolher - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

15h00 – 16h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Educador 

Grupo 
socioeducativo – 

Acolher - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

16h00 – 17h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Educador 

Grupo 
socioeducativo – 

Acolher - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

17h00 – 18h00        

18h00 – 19h00  
Atividade de 

convívio – Violão 
 

Atividade de convívio – 
Capoeira 

   

19h00 – 20h00 
Atividade de 

convívio – Karatê 
Atividade de 

convívio – Violão 
Atividade de 

convívio – Karatê 
Atividade de convívio – 

Capoeira 
   

20h00 – 21h00 
Atividade de 

convívio – Karatê 
 

Atividade de 
convívio – Karatê 

    



Encontros realizados no mês de Maio – Novo Horizonte – Grupo Acolher 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de 7 a 12 anos 

Quarto Percurso – Ampliando meu Espaço 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
07/05/2019 

Planejamento para o 
Futuro 

Iniciamos o grupo questionando o que eles pensam sobre seu futuro. Grande parte do grupo relacionou futuro com o a escolha 
profissional. Realizamos uma atividade com roupas e trajes para representar o futuro citado por eles. Depois de vestidos, eles 
explicaram e representaram para o grupo o que aquele traje tinha a ver com o futuro. No grupo tinha futuros médicos, 
empresários, professores, cozinheiros, cientistas, secretárias. E também com que idade isso se realizará. Foram muito criativos 
e participativos. O grupo apresentou grande interesse pelo tema proposto.    

2ª Semana 
14/05/2019 

Uma carta para o meu 
futuro 

Iniciamos o grupo questionando quem sabia o que é cápsula do tempo. Poucos sabiam, e a maioria nunca ouviu falar. Alguns 
disseram que é um objeto que nos transportam para o futuro. Então explicamos o que é e a atividade que faríamos. A proposta 
era escrever ou desenhar uma carta para ser aberta no dia 14/05/2020. Colocamos sobre a mesa, lápis de cor, canetinha, giz 
de cera e papel. Cada um teve liberdade para escolher o que iria fazer. Terminada as atividades, colocamos os trabalhos dentro 
de uma caixa livro, que será lacrada e guardada na estante de livros. De modo geral, todos se interessaram e quiseram fazer a 
carta. 

3ª Semana 
23/05/2019 

O que eu levo na mochila 
da vida 

Reflexão sobre os sentimentos que os envolve no cotidiano. 
Encontro realizado na brinquedoteca com o questionamento: se você fosse fazer uma viagem, o que seria necessário levar na 
mochila? Sugerimos que escrevessem ou desenhassem. Todos fizeram desenhos. Desenharam malas, mochilas e levariam 
dentro roupas, bolas, brinquedos, prancha, celular, carregador, fone de ouvido, guarda sol, água, etc. Após a atividade, 
perguntamos quais sentimentos teriam se seus pais resolvessem morar nesse lugar? Respostas: saudades de todos que cuidam 
da Bom Pastor; tios, lanches, brinquedoteca,  amizades, respeito, carinho, brincadeiras. De modo geral, houve boa participação 
de todos para realizar a atividade proposta.  
Obs: Este encontro seria realizado dia 21/05/2019, alterado para dia 23/05 devido passeio com a equipe que fornece sopa. 

4ª Semana 
28/05/2019 

O que ficou de bom 

Promover diálogo acerca dos temas trabalhados durante o 4º percurso. 
Participaram deste encontro 18 crianças de 7 a 12 anos. Foi preparado um “livro” em formato de “coração em 3D”, para que as 
crianças desenhassem ou escrevessem aquilo que mais gostaram de falar entre os temas trabalhados durante este percurso. 
Iniciamos com um diálogo retomando os temas discutidos no período. Em seguida foi entregue o material para que eles 
desenvolvessem a atividade. Inicialmente o grupo apresentou dificuldade para compreender a atividade e foi necessário voltar 
os temas para que todos pudessem se recordar e decidir qual desenho fazer. De modo geral o grupo apresentou-se 
interessado na atividade proposta e trouxeram temas como família, viagens e a Bom Pastor em seus desenhos. 

5ª Semana - 
 

 

 

 



Encontros realizados no mês de Maio – Novo Horizonte - Grupo Amar 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de 7 a 12 anos 

Quarto Percurso – Ampliando meu Espaço 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
02/05/2019 

Viagens 

Promover diálogos acerca de viagens realizadas ou que desejam realizar.  
Organizamos o grupo em forma de roda com 18 participantes. Iniciamos um diálogo sobre o tema proposto. Compartilharam 
histórias de suas viagens e também ás que gostariam de realizar. E também houve participante que nunca fizeram nenhum 
tipo de viagem, mas sonham com isso. Os que já viajaram, na sua maioria foram para o nordeste visitar um parente. E alguns 
viajaram de avião. Realizamos uma dinâmica.  Com mímicas, eles representavam o lugar que gostariam de conhecer e o grupo 
tinha que adivinhar. Fizeram mímica da Estátua da Liberdade, Torre Eifel, Cristo Redentor, praia e muitos outros lugares. O 
grupo demonstrou muito interesse pelo tema proposto e realizaram as atividades com muito entusiasmo. 

2ª Semana 
09/05/2019 

Planejamento para o 
Futuro 

Refletir as perspectivas de futuro dos participantes do grupo  
Iniciamos o grupo com 18 participantes, questionando o que eles pensam sobre seu futuro. As respostas foram, em geral, 
sobre futuro profissional. Após essa reflexão, foi proposta uma atividade, onde eles se vestiam de acordo com o futuro já dito 
por eles. Grande maioria se vestiu de acordo com a profissão escolhida. Cada um explicava para o grupo qual seria sua 
profissão e com que idade imaginava que seria isso. Porém, duas crianças não vê o futuro como as outras crianças. Uma se 
vestiu como uma pessoa idosa e representou dizendo que só se vê assim. O irmão se vestiu com roupa caindo e disse que será 
pobre, mas gostaria de ser rico. Houve grande interação por parte do grupo, tornando o bastante interessante e engraçado. 

3ª Semana 
16/05/2019 

Uma carta para o meu 
futuro 

Escrever uma carta ou fazer desenho para ser aberta daqui um ano.    
Iniciamos o grupo questionando quem sabia o que é cápsula do tempo. Poucos sabiam, a maioria nunca ouviu falar.  Então 
explicamos o que é e a atividade que faríamos. A proposta era escrever ou desenhar uma carta para ser aberta no dia 
16/05/2020. Colocamos sobre a mesa, lápis de cor, canetinha, giz de cera e papel. Cada um teve liberdade para escolher o que 
iria fazer. Terminada as atividades, colocamos os trabalhos dentro de uma caixa livro, que será lacrada e guardada na estante 
de livros. Todos se envolveram bastante com a atividade proposta. 

4ª Semana 
23/05/2019 

O que eu levo na mochila 
da vida 

Reflexão sobre os sentimentos que os envolve no cotidiano. 
Iniciamos o grupo com a proposta de desenhar ou escrever o que levariam numa mochila para uma viagem. Respostas: roupas, 
roupas íntimas, perfumes, maquiagem, creme corporal e de cabelo, toalha, cobertor, calçados, celular, etc. Em seguida 
perguntamos: E se seus pais resolvessem morar nesse lugar, quais os sentimentos que levariam? Brincadeiras, diversão, 
compaixão, as tias, jogos, lanches, amigos, Bom Pastor, livros, amor, atividades realizadas na Bom Pastor, educação, carinho 
que todos tem por nós.  De modo geral, a participação das crianças foram intensas e criativas. Envolveram-se muito com a 
atividade proposta. 

5ª Semana 
30/05/2019 

O que ficou de bom 

Recordar todos os temas abordados durante o 4º percurso. 
Iniciamos o grupo relembrando os temas abordados e quais foram os mais importantes para cada um. Os mais lembrados 
foram os temas Escola, Família, Uma carta para o meu eu do futuro. Preparamos um livro em formato de coração 3D. A 
proposta era desenhar ou escrever sobre o tema que mais chamou a atenção de cada um. Como tiveram dificuldade em 
lembrar, falamos um pouco de cada um, para facilitar a atividade. Esses trabalhos serão expostos no dia do sarau. De modo 
geral, os participantes foram bastante criativos na confecção do livro. 

 

 



Atividades SCFV – Santa Gertrudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Observação 

08h00 – 
09h00 

 
Preparação do local e 

da atividade 
Preparação do local e 

da atividade 
Preparação do local e 

da atividade 
Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

09h00 – 
10h00 

Oficina - CRAS 
Tocar e Encantar 

Atividade de convívio 
Artesanato – Crianças 

Orientador 

Atividade de 
convívio Artesanato 
Idosos Orientador 

Grupo socioeducativo 
– Imaginação - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

10h00 – 
11h00 

Oficina - CRAS 
Tocar e Encantar 

Atividade de convívio 
Artesanato – Crianças 

Orientador 

Atividade de 
convívio Artesanato 
Idosos Orientador 

Grupo socioeducativo 
– Imaginação - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

11h00 – 
12h00 

Oficina - CRAS 
Tocar e Encantar 

Atividade de convívio 
Artesanato – Crianças 

Orientador 

Atividade de 
convívio Artesanato 
Idosos Orientador 

Grupo socioeducativo 
– Imaginação - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

12h00 – 
13h00 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço   

13h00 – 
14h00 

Preparação do local e 
da atividade 

 
Oficina Coral – 8 a 11 

anos 
Prefeitura – Cultura 

Grupo socioeducativo 
– A Liga Top - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

14h00 – 
15h00 

Grupo socioeducativo 
– Renovando a vida - 

Educador 
 

Oficina Coral – 8 a 11 
anos 

Prefeitura – Cultura 

Grupo socioeducativo 
– A Liga Top - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

15h00 – 
16h00 

Grupo socioeducativo 
– Renovando a vida - 

Educador 
 

Oficina Coral – 8 a 11 
anos 

Prefeitura – Cultura 

Atividade de 
convívio – Teatro - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

16h00 – 
17h00 

Grupo socioeducativo 
– Renovando a vida - 

Educador 
  

Atividade de 
convívio – Teatro - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

17h00 – 
18h00 

       



Encontros realizados no mês de Maio – Santa Gertrudes 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Crianças 07 a 12  

Segundo Percurso – O grupo se viu – CRAS 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
01/05/2019 

Feriado - 

2ª Semana 
09/05/2019 

Minha Mãe 

Descrição metodológica do encontro: Brincadeira lúdicas, roda de conversa sobre o tema e artesanato para presentear as 
mães. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Devido ao dia das mães, o tema coincidiu por isso, trabalhamos 
com artesanato durante o grupo, fizemos uma flor de dobradura com um acarta dentro, e durante todo o processo 
conversamos sobre a mãe de cada criança, algumas crianças começaram a imitar a própria mãe, o que fez com que todos se 
animassem em realizar um teatro sobre alguma situação que a mãe sempre faz e eles nunca vão esquecer. Todos participaram 
e nesse grupo não houve muita bagunça e conseguiram se focar mais nas atividades, porém ainda existe muita falta de 
respeito entre alguns participantes, meninos e meninas, o que mostra a necessidade de se trabalhar respeito e as diferenças. 
Pra encerrar terminaram as flores para entregar para levar e entregar, em especial Sebastião e Kauan ficaram muito felizes, 
pois não teriam nada para dar para as mães, crianças que necessitam de uma atenção especial do CRAS. 

3ª Semana 
15/05/2019 

Aprender é crescer 

Descrição metodológica do encontro: Brincadeiras lúdicas, roda de conversa e dinâmicas em grupo. Descrição das impressões 
do técnico sobre o Grupo: Tendo em vista a necessidade do grupo de falarmos mais sobre respeito e sobre as diferenças, 
aproveitei do tema para aplicar algumas dinâmicas, aonde focamos em aprender a respeitar a opinião do outro, todos 
participaram e logo depois foi feito um bate papo sobre o que eles já aprenderam até agora no grupo, os participantes que 
estão há mais tempo surpreenderam dizendo que aprenderam a conviver melhor com os outros, logo depois utilizamos de 
desenho para que pudessem ilustrar o que já aprenderam. Em especial a Márcia está mais calma e prestando mais atenção e 
principalmente respeitando o educador, mais ainda com alguns meninos é muito agressiva, porém os meninos são com ela 
também. Pela primeira vez as crianças pediram para que houvesse mais dias de atividade. 

4ª Semana 
22/05/2019 

Criança Trabalha? 

Descrição metodológica do encontro: Passeio no parque da cidade, brincadeiras e roda de conversa. Descrição das 
impressões do técnico sobre o Grupo: Foi proposto um dia diferente no parque da cidade para se falar do tema, já que o 
principal a se mostrar com o tema seria que crianças não trabalham e sim brincam, foram apenas 04 crianças, as 04 que vão 
direto no grupo e não faltam, infelizmente algumas crianças chegaram depois e não ficaram sabendo do passeio pois vão 
esporadicamente no grupo, porém algumas que não foram que eu consegui avisar foram chamadas. O passeio foi maravilhoso, 
não teve problema de comportamento e nem de falta de respeito entre eles, cada um levou um lanche comunitário, foi 
proposta uma gincana no parquinho de areia aonde os obstáculos eram perguntas sobre os diversos tipos de trabalho infantil, 
e cada um comentou o que achava e se já tinham vivido algo parecido, surgiu uma dúvida entre eles se ajudar a mãe em casa 
era considerado trabalho infantil e juntos discutimos e a conclusão foi que ajudar não é o problema, e sim ser explorado para 
fazer tudo, deixar de brincar para fazer deveres de casa, e todos ali disseram que ajudam em casa porém sempre brincam 
também, outra dúvida era que se cuidar do irmão(a) era considerado trabalho, e lembraram das brincadeiras que já foi feita no 
grupo e que falava sobre isso, a conclusão deles foi que cuidar as vezes tudo bem, porém não se pode perder aula ou deixar de 
brincar para cuidar do irmão(a). Depois de muitas brincadeiras, fizemos um pic-nic aonde todos comerão e dividiram o lanche, 
não houve nenhuma discussão ou falta de respeito.  



5ª Semana 
29/05/2019 

Brincando de ser criança 
Semana Mundial do 

brincar 

Descrição metodológica do encontro: Brincadeiras diversas (antigas e novas), roda de conversa. Descrição das impressões do 
técnico sobre o Grupo: Antes de começar o grupo foi avisado sobre as mudanças de horários e dias, que foram combinados 
com o CRAS, e também apresentado a orientadora que estará realizando o grupo de convívio com o grupo. Depois realizado 
uma dinâmica, aonde todos escreveram suas brincadeiras favoritas, fizeram um aviãozinho e depois foi proposto um 
campeonato de qual voava mais longe e o vencedor poderia escolher a primeira brincadeira. Todos participaram e vou muito 
divertido, durante todo o grupo e as brincadeiras foi enfatizada a importância de criança brincar, tanto para seu 
desenvolvimento e também pelo convívio com outras pessoas e o fortalecimento de vínculos, observa-se que algumas crianças 
estão mais participativa com os temas do grupo, o que faz com que o grupo se desenvolva mais e com muito mais qualidade. 
Através das rodas de conversas e brincadeiras estamos conseguindo trabalhar o respeito e as diferenças , porém ainda falta 
muito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encontros realizados no mês de Maio – Santa Gertrudes 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Adolescentes 16 e 17 

Terceiro Percurso – O Grupo viu o mundo – CRAS 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
02/05/2019 

Rua 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e teatro. Descrição das impressões do técnico sobre o 
Grupo: Devido ao feriado veio poucos adolescentes, foi separado os personagens do teatro que montamos para a 
apresentação final do grupo, um teatro que fala sobre os problemas da adolescência, o que inclui uma cena com família, 
amigos e também a questão da drogadição que esta cada vez mais forte entre os jovens. Combinamos um passeio ao cinema 
também, visando à convivência social desses adolescentes, tendo em vista que muitos não têm a oportunidade de frequentar 
shopping e ir ao cinema, devido sua classe social e também por não ser costume da família. Houve uma roda de conversa 
também paras e falar sobre o tema, aonde todos levantaram os mesmo problemas com os jovens do bairro, um grupo que está 
construindo a cada encontro mais opiniões e discutindo com mais argumentos os temas propostos, e a cada encontro eles 
trazem mais os problemas pessoais familiares e também os problemas e questões do convívio social. 
 

2ª Semana 
09/05/2019 

Viagens 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica e roda de conversa e teatro. Descrição das impressões do técnico sobre o 
Grupo: Devido ao dia das mães foi proposto que no começo eles fizessem uma pequena fala sobre sua mãe e depois utilizando 
artesanato, eles mesmos fizeram um cartão para suas respectivas mães, todos participaram e um adolescente em especial 
contou que não tem contato com a mãe e que não sente falta, pois existe muita mágoa e uma história de violência e 
negligencia, porém disse perdoar a mãe e que hoje a madrinha que é a verdadeira mãe. Fizemos uma dinâmica para que fosse 
discutido o tema, e todos contaram um pouco dos seus sonhos de viajar para alguns lugares, em especial um adolescente 
(Ezequiel) que disse não ter muitos planos pra viajar, mais depois que com algumas perguntas e dando uma atenção especial 
pra ele, foi se soltando e foi participando mais da dinâmica, nota-se que nas atividades que escreve ou desenha ele não 
interage muito, o que nos leva a ter uma atenção especial nessas atividades com esse adolescente. Depois de encerrar o grupo 
ensaiamos o nosso teatro. 
 

3ª Semana 
16/05/2019 

Planejamento para o 
futuro 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e teatro. Descrição das impressões do técnico sobre o 
Grupo: Todos participaram da dinâmica, escreveram seus planos, seus sonhos e suas ansiedades, porém novamente o 
adolescente Ezequiel se mostrou bem distante de tudo, quando perguntado sobre seu futuro ele não escreveu nada e 
simplesmente disse que A VIDA NÃO É NADA, enquanto todos faziam a atividade sentei ao lado dele e começamos a conversa 
sobre o tema e também sobre sua frase, o que chamou atenção foi que ele disse que na sua casa não tem exemplo de futuro, 
seus irmãos não incentivam muito e os pais também não, disse que o pai tem muitas dificuldades para fazer qualquer coisa, o 
que nos chama atenção para um atendimento mais junto a família e o CRAS, o que passarei na próxima reunião com o CRAS, 
depois de muito conversa sobre as coisas que ele gosta, conseguiu escrever na atividade e já conseguiu imaginar um futuro 
para ele. Outro adolescente que estava bem revoltado com futuro e com a vida foi o Rodrigo que em outros grupos s já 
apresentou a demanda que não tem contato muito bom com a família, porém participou mais da dinâmica e se abriu mais no 
grupo. 
 



4ª Semana 
23/05/2019 

O que eu levo na mochila 
da vida 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmicas de grupos e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o 
Grupo: Foi feito uma retrospectiva de tudo que foi visto nesse percurso um levantamento dos melhores temas, e também uma 
avaliação em forma de carta que será entregue a equipe para uma conclusão do percurso. O que percebeu desse grupo nesse 
percurso foi a grande evolução de todos em questão da discussão dos temas, abrindo-se mais e expressando suas opiniões 
sem medo de ser criticado, estão assumindo mais o protagonismo na vida deles, tanto pessoal como social, em especial o 
adolescente que entrou depois o Wender que chegou muito fechado, ficava no celular o grupo todo e não interagia muito, já 
nos últimos grupos deu sua opinião e conversou bastante com algumas pessoas, o que nos mostra a importância desse grupo. 
Os adolescentes pediram para organizar um passeio de 1 ano do grupo que fará em julho, sugerirão aquário de são Paulo, logo 
depois do grupo ensaiamos nossa peça teatral. 

5ª Semana 
30/05/2019 

O que ficou de bom 

Descrição metodológica do encontro: Filme e discussão sobre o que ficou de bom do grupo. Descrição das impressões do 
técnico sobre o Grupo: Devido ao encerramento do percurso e ao inicio do novo percurso combinado com o CRAS para 
semana que vem, os adolescentes escolheram uma peca de teatro que tem haver com a nossa para assistir, todos 
concordaram e assistiram e ao final foi feito uma roda de conversa sobre o teatro e sobre o que eles acham que ficou de bom 
durante todo o grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encontros realizados no mês de Maio – Santa Gertrudes 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Idosos +60 

Terceiro Percurso – O grupo viu o mundo – CRAS  

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
03/05/2019 

Golpes contra idosos 

Descrição metodológica do encontro: Apresentação Power Point, vídeos, dinâmica e roda de conversa. Descrição das 
impressões do técnico sobre o Grupo: Um tema muito importante e de muito interesse dos idosos tendo em vista que uma 
grande parte já se sentiu ou foram enganados de alguma maneira, depois da apresentação e da explicação de diversos tipos de 
golpes, os idosos contaram algumas de suas experiências e chegaram a diversas opiniões e questões: 
- como é se sentir engando? E o que é pior ser engando ou perder algum valor material? 
- quando se é enganado também tem a questão familiar, que acaba abalando também. 
- porque os idosos são os mais enganados? 
- Se aproveitam principalmente daqueles que não sabem ler  
Entre outras duvidas, logo depois foi feito um convite para o almoço do dia das mães que será realizado no Varjão na sede da 
Bom Pastor, onde todos aceitaram e ficaram muito felizes com a possibilidade de fazer um grupo diferente e de um passeio. 
O que surpreendeu a todos foi a presença da Dona Otanira que mesmo muito ruim e com dificuldade de locomoção pediu para 
a filha trazer e acompanhar ela no grupo o que reforça ainda mais a importância desse grupo na vida desses idosos. 
 

2ª Semana 
10/05/2019 

Minha Casa Ideal/Real 

Descrição metodológica do encontro: Slides, dinâmica e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o 
Grupo: Antes de começar o grupo foi combinado sobre o almoço do dia das mães e o grupo que faremos no novo horizonte na 
sede da instituição, visando o convívio social e o fortalecimento de vínculos com os demais grupos. Depois foi passado um slide 
com fotos antigas do bairro, das casas e dos pontos mais conhecidos de Jundiaí, todos prestaram muito atenção e a cada foto 
era feito comparações com os dias de hoje, e na parte das casas os idosos contaram como era antigamente quando eles eram 
crianças, alguns chorarão e muitos contaram somente historias engraçadas, um grupo com muitas historias sobre a família. 
Nesse grupo foram utilizados muitos ditos populares daquela época o que enriqueceu ainda mais o grupo, por exemplo, a 
famosa frase: - SEM ERA E NEM BEIRA. Um grupo cada vez mais unido e com isso alguns idosos acabam falando e convidando 
outros idosos, o que fez com que o grupo ficasse muito cheio, mais numa conversa com CRAS foi sugerido que não entrasse 
mais, e ter um controle maior, o que já esta sendo realizado junto a técnica referente do CRAS. 
 

3ª Semana 
17/05/2019 

Falando de amor 

Descrição metodológica do encontro: Almoço e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um 
grupo muito especial, aconteceu na sede da instituição no novo horizonte onde todos os idosos compareceram, foi realizado 
um almoço com os grupos de mulheres de lá, para homenagear as mães, o que resultou num almoço muito significativo para 
todos os idosos que tiveram a oportunidade de conhecer outras pessoas, conviver naquela tarde com crianças e adolescentes 
de outra localidade e também poder compartilhar de uma refeição preparada pela instituição. Durante o almoço foi percebido 
a alegria de todos e os idosos conversaram com todo mundo, até mesmo algumas idosas que estão com muita dificuldade de 
locomoção participaram. Depois do almoço foi realizado o grupo socioeducativo, uma grande roda de conversa aonde cada um 
contou sua experiência em ser mãe, muitas histórias alegres e algumas tristes, o que confirma a importância desse espaço para 
elas, pois sentem confiança de partilhar suas historias mais tristes e felizes. 
 



4ª Semana 
24/05/2019 

Falando sobre felicidade 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e vídeos. Descrição das impressões do técnico sobre o 
Grupo: Foi feito uma dinâmica do chapéu e do espelho visando a valorização do eu e dando gancho para o tema do dia, aonde 
foi passado alguns vídeos sobre depoimentos de idosos e de maneiras diferentes de enfrentar a velhice da melhor forma 
possível, um grupo bem descontraído aonde todos conversaram e contaram suas felicidades tendo em vista que o percurso 
esta acabando foi realizado no final uma avaliação desse percurso, aonde ressaltaram a importância desse espaço jáq eu pra 
grande maioria é a única atividade que realizam e que sentem confiança para partilhar sobre a vida e sobre a família. 
No final foi proposto criar um vídeo para falar mais sobre o grupo e sua importância. 
 

5ª Semana 
31/05/2019 

Encerramento 

Retrospectiva dos temas abordados durante o percurso e avaliação se os objetivos foram alcançados. Encontro realizado com 
25 participantes. Foi apresentado um slide com os temas apresentados durante o percurso. Os participantes foram 
questionados a respeito de qual tema abordado foi mais importante para cada um. Houve destaque para o tema relacionado à 
saúde. Relataram que teve muitas informações importantes que não sabiam. Recordaram também do passeio ao zoológico. 
Gostaram muito e que acham isso muito importante para o convívio. Que foi um dia inesquecível. E terminaram perguntando 
quando será o outro passeio.   

 

 



Descrição das atividades 
 
 Participamos da reunião do CMDCA (10 e 24/05), para o acompanhamento das discussões sobre políticas públicas relacionadas ao nosso 
público prioritário. 
 Realizamos uma atividade em conjunto com o CREN para sensibilização das famílias com referência a desnutrição e a obesidade infantil no dia 
28/05. 

No dia 10/05 realizamos um bazar na Associação bom Pastor, Novo horizonte, para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No dia 31/05 participamos de uma reunião do REDECA. 
No dia 24/05 participamos de uma reunião na UGADS para o alinhamento do SCFV. 
No dia 31/05 realizamos e participamos de uma capacitação para o trabalho com crianças e adolescentes. Essa capacitação faz parte de um 

projeto financiado pelo CMDCA. O tema da capacitação foi: Tipos de violência doméstica e formas de identificação. 
No dia 16/05 participamos da reunião da rede Novo Horizonte. 
No dia 24/05 realizamos um encontro com as mães e avós das crianças do SCFV do Novo Horizonte. 
No dia 02 e 23/05 realizamos duas oficinas de culinária voltadas para as crianças do novo Horizonte. 
No dia 03/05 participamos de uma reunião na UBS do Fazenda Grande para a discussão de caso de um dos assistidos da instituição. 
No dia 03, e 24/05 participamos de uma reunião na biblioteca municipal sobre o conselho tutelar. 
No dia 13/05 participamos de uma reunião no CRAS Santa Gertrudes para alinhamento do SCFV. 
No dia 20/05 participamos de uma reunião na Cúria para discussão sobre a campanha da fraternidade e crianças e adolescentes. 
Dia 17/05 participamos de uma reunião no CRAS Novo Horizonte para alinhamento do SCFV.  
No dia 11/05 realizamos a inauguração da biblioteca no Novo Horizonte e fizemos um evento para apresentação de um teatro para as crianças. 
No dia 25/05 participamos com as crianças do projeto Mídia Cidadã da feira das profissões no bairro Fazenda Grande. 
 
Planejamento para junho/2019 
 
No próximo mês continuaremos com as atividades desenvolvidas visando à convivência e o fortalecimento de vínculos. Nesse mês daremos 

continuidade as atividades com o grupo de idosos, adolescentes e crianças no bairro Santa Gertrudes, realizado no CRAS. No Novo Horizonte as 
atividades tem continuidade na sede da instituição.  

 
 
 
 

 


